
 

Vi bor på det 
dejlige 
HOTEL 

Mayfair 4* 
 

Ferierejse for singler til 
Cypern – Pafos - Cyperns gamle hovedstad 

22. – 29. oktober 2022 
 

Charterferie for dig som gerne vil rejse og opleve sammen med andre! 
Middelhavets Solskinsø 

 

 
Afrodite, den græske gudinde for kærlighed, er født på Cypern og på denne attraktive og skønne ø 
skal vi nu holde en uges ferie. Vi bor på Hotel Mayfair i det spændende Pafos-område, hvor der bor 
der 35.000 indbyggere. Pafos er Cyperns gamle romerske hovedstad, og derfor findes her mange af 
øens historiske mindesmærker. Afslapning og solbadning på stranden og i det azurblå hav. Af 
aktiviteter kan nævnes vandreture i de frodige Troodosbjerge eller på den storslåede Akamas-halvø. 
Golfspillere vil i Pafos-området finde flere spændende 18-hullers baner. (forhør herom) 

 
 

• Inkluderet i prisen: 
 

• Fly fra Århus til Paphos Lufthavn t/r  
• Transfer t/r Lufthavn ca. 15 km fra hotellet 
• 20 kg. bagage + 5 kg håndbagage 
• 7 nætter på Hotel Mayfair 4* 
• AI – fuld pension og frie drikkevarer 
• Professionel dansk guideservice 
• Gratis WiFi, i visse områder på hotellet 

• Velkomstmøde 
• Forskelligt underholdning på hotellet 
• Fri parkering Århus Lufthavn 

 
Århus afg.   14.40  -  ank. 19.55  Airseven 

Paphos afg. 20.55 -  ank.  00.35  Airseven 
 
Du vil inden afrejse, modtage yderligere 
info om turen, mødetid i lufthavn osv. 

BETALING: 
Pris for rejsen 7.695- kr. i delt dobbeltværelse 
Pooludsigt 200 pr. person i delt DB 
Enkeltværelsestillæg 2.200,- kr. 
*Ring forud for bestilling af enkeltværelse.  
Enkeltværelser er kun på forespørgsel. 
Prisen er excl. udflugter, drikkepenge, forsikringer, 
miljøafgift på hotellet  
 
Tilkøb 
Flymad 200,- pooludsigt og enkeltværelsestillæg  
betales ved bestilling. 
 
Depositum 3.000,- + tillæg betales senest 3. sept. 2022  
Restbeløb – 4.695,- betales 15. sept. 2022 
Ringkøbing Landbobank  
Reg. Nr. 7670 konto  000 35 99 490 
 
Bemærk: det er kun dette kontonummer du kan anvende til rejsen. 
 

 
VIGTIGT BEMÆRK:  
Du kan kun deltage, hvis du har tegnet rejseforsikring samt har det blå EU-sygesikringskort. 
Afbestillingsforsikring anbefales – skal tegnes før betaling af depositum. Så er du sikret, hvis du skulle blive syg inden afrejse. 

 
Du er først tilmeldt, når din indbetaling er registreret. Framelder du dig turen før 2. rate-restbeløbet skal indbetales, 
tilbagebetales der ikke indbetalt depositum og tilkøb. Framelding fra 15. sep. 2022 til 15. okt. 2022 giver tilbagebetaling 
på 2.500,- kr. Efter 15. okt. 2022 kun tilbagebetaling efter aftale.  
Ved delt DBV kan man ved tilmelding oplyse, hvem man ønsker at bo sammen med. Framelder den ene sig, tildeles den anden en ny 
værelseskammerat eller der opkræves enkeltværelsestillæg. Rejsen kan ikke overdrages til tredje person. 
Miljøafgift opkræves ved ankomst cirka 6 € pr. nat pr. værelse. 

 
Turen arrangeres i samarbejde med Primo Tours, som er teknisk rejseudbyder og med 
rejsegarantinumret 2187 i Rejsegarantifonden og med CVR-nr. 32479081 
 
Se i øvrigt  www.frichrejser.dk   -   Yderligere oplysninger ring på 29 24 32 30 til Nancy 
 
 
Med venlige sommer- hilsner Nancy   

http://www.frichrejser.dk/
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